
2007 : een keerpunt 
voor DR Congo!
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Editoriaal
De samenwerking tussen België en de Democratische Republiek Congo onder de loep nemen, is als een meerdelige romancyclus doorploegen waar 
maar geen eind aan lijkt te komen. En net nu we die turf ter hand nemen, is er alweer een nieuw hoofdstuk in wording. Het voorbije jaar zijn de 
zaken immers in een stroomversnelling geraakt. Zo hadden de eerste democratische verkiezingen plaats sinds de onafhankelijkheid, onder sterke 
aanmoediging van de Belgische regering. De Congolezen keken er erg naar uit, want ze snakken naar stabiliteit. Dankzij die verkiezingen zijn er 
eindelijk perspectieven gegroeid voor programma’s en investeringen op lange termijn. Zo had de eerste Gemengde Commissie tussen België en DR 
Congo plaats in tien jaar. Daarbij werden de hoofdpunten vastgelegd van de samenwerking tussen beide landen voor de komende jaren. Sindsdien 
zijn er heel wat originele en grootschalige programma’s uitgewerkt; sommige daarvan zijn al aan de gang of krijgen concreet vorm. 

Vandaag een volledig beeld geven van de samenwerking in DR Congo is dan ook onmogelijk, maar we zullen wel proberen om er de krachtlijnen 
van te schetsen (pagina 3 tot 5) en enkele opmerkelijke projecten voor te stellen: een vernieuwend project (Kananga, p. 5), een succesvol afgewerkt 
project, een heuse krachttoer (de Nyemba-brug, p. 12 en 13) en een omvangrijk project (urgentieprogramma, p. 4; stedelijke en randstedelijke 
tuinbouw, p. 10 en 11). In afwachting van politieke stabiliteit was de structurele hulp echter moeilijk te beheren. Vandaar dat er een aangepast 
programma werd uitgewerkt voor post-crisislanden, onder de titel “Vredesopbouw” (p. 6). 

De Democratische Republiek Congo is ook een immens land met een uitzonderlijke rijkdom. Die moet kost wat kost behouden blijven, in de 
eerste plaats voor het welzijn van de bevolking, maar ook voor de toekomst van onze aarde. Congo herbergt niet alleen minerale rijkdommen, 
maar ook een groot deel van de wouden van het Congobekken. Die worden als “tweede belangrijkste long van de planeet” beschouwd na Amazonië, 
maar worden nu bedreigd met onomkeerbare beschadiging. Als verdediger van hun behoud heeft België sinds de conferentie in februari 2007 tal 
van pleidooien gehouden om ze te beschermen. De internationale gemeenschap begint stilaan hun belangrijke rol te beseffen. Daarnaast neemt de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking ook deel aan concrete projecten voor het duurzame beheer van deze wouden (p. 7 tot 9). 

Er breekt dus wel degelijk een nieuw tijdperk aan voor DR Congo! n

  De redactie
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Samenwerking in DRC

Sinds 2006 waait er een nieuwe wind door de Democratische Republiek Congo. De 
presidentsverkiezingen luidden een nieuw tijdperk in dat weliswaar nog bezaaid is met 
hinderpalen, maar waarin er weer hoop is op stabiliteit en duurzame ontwikkeling. De 
samenleving zit na tien jaar crisis aan de grond en moet volledig heropgebouwd worden. Het 
land heeft meer dan ooit betrouwbare partners nodig om een goed ontwikkelingsbeleid te 
kunnen voeren. België heeft daarvoor een heel bijzondere inspanning geleverd, samen met de 
andere partners van DR Congo. 2007 stond vooral in het teken van de officiële hervatting 
van de ontwikkelingssamenwerking in DR Congo. Dat kwam concreet tot uiting in de eerste 
Gemengde Samenwerkingscommissie. 
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2007: hervatting van de gouvernementele samenwerking 
Het was begin maart 2007. In Kinshasa had de eerste Gemengde 
Samenwerkingscommissie tussen België en de Democratische 
Republiek Congo plaats sinds 1990. Het aantreden 
van een nieuwe, democratisch verkozen regering 
maakte eindelijk een dialoog mogelijk van staat 
tot staat. Beide landen keurden een Indicatief 
Samenwerkingsprogramma (ISP) goed voor de jaren 
2008-2010, en dat voor een bedrag van 195 miljoen 
EUR (d.w.z. 65 miljoen per jaar). Deze onderteke-
ning luidde meteen de hervatting van de gouverne-
mentele samenwerking in tussen de twee landen, na 
tien jaar onderbreking. Het ISP is een akkoord waar-
in België en DR Congo de doelstellingen, sectoren en thema’s van de 
samenwerking hebben vastgelegd, plus de termijnen en de uitgetrok-
ken budgetten. Het houdt rekening met de Congolese strategie voor 
groeibevordering en armoedevermindering, en met de Verklaring van 
Parijs over harmonisering en onderlinge afstemming van de hulp. 

Met dit programma wil België de leefomstandigheden van 
de Congolese bevolking duurzaam helpen verbeteren. De 
heropbouw en de institutionele versterking van de Staat, op 

centraal, provinciaal en lokaal niveau, is één 
van de voorwaarden om die doelstelling te 
verwezenlijken. Een tweede belangrijk luik 
van het programma is: de toegang van de 
bevolking tot de basisvoorzieningen (onder-
wijs, gezondheidszorg, watervoorziening 
enz.) verbeteren. Tot slot wil de Belgisch-
Congolese samenwerking het recente decen-
traliseringsproces versterken. Zo werden de 
bevoegdheden van de provincies in tal van 

prioritaire sectoren (onderwijs, medische diensten, landbouw-
programma’s, stads- en plattelandsontwikkeling, wegenaanleg, 
watervoorziening) verruimd. Begin oktober kwam een uitge-
breid partnercomité bijeen om de eerste reeks projecten goed 
te keuren. 

2007 : een keerpunt voor samenwerking 
met DR Congo!

Tijdens de periode 
2004-2006 bedroeg 

de Belgische officiële 
ontwikkelingshulp aan DR 

Congo 10 EUR per Belg 
per jaar, wat neerkomt op 

1,3 EUR per Congolees. 



Samenwerking in DRC
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Nieuwe samenwerking, nieuwe stijl 
Deze nieuwe samenwerkingsvorm is in verschillende opzichten een 
breuk met het verleden. Zo zijn vandaag de meeste prioritaire sec-
toren van de Congolese strategie voor armoedebestrijding vertegen-
woordigd en wordt er gestreefd naar complementariteit tussen de 
sectoren. Vroeger was de samenwerking sterk gecentraliseerd, maar 
voortaan wil ze in heel het land actief zijn, met alle communicatie-
problemen van dien. De verschillende partners proberen ook te 
overleggen en hun acties op elkaar af te stemmen. Zo is er in het 
ISP niet alleen sprake van permanent overleg tussen de Congolese 
en de Belgische regering, maar ook van samenwerking 
met multilaterale organisaties, ngo’s en ook met 
het Belgische leger (zie kadertekst Kananga 
p5), en van “multidonorfondsen”. De Belgische 
Technische Coöperatie (BTC), die bekend-
staat om haar ruime ervaring in DR Congo, 
wordt trouwens steeds meer gevraagd om multidonorprojecten uit 
te voeren (waterprogramma en steunprogramma voor herstel van 
het Gerecht). 

De grote, traditionele en nieuwe sectoren 
Gezondheidszorg is traditioneel een belangrijke sector waarin 
België over heel wat ervaring beschikt. Hij blijft dan ook een 
belangrijke, zij het niet-exclusieve plaats bekleden. Bij de projecten 
vermelden we onder meer het Belgisch-Congolese project voor 
de strijd tegen slaapziekte, dat met een zeker succes zijn derde 
fase ingaat. Het wordt gezamenlijk uitgevoerd door de Congolese 
regering, BTC en twee ngo’s (in onderaanneming). 

In februari 2006, kort na de verkiezingen in DR Congo, heeft de Belgische 
minister van ontwikkelingssamenwerking zich geëngageerd voor een 
grootschalig urgentieprogramma. Met het programma wilde hij aan de 
verarmde bevolking tonen dat het proces van democratisering ook een 
impact heeft op een verbeterde leefkwaliteit. Voor een lange reeks 
infrastructuurwerken werd 25 miljoen EUR uitgetrokken. Het “urgen-
tieprogramma” was inderdaad zijn naam waardig. Want al op 4 augustus 
2006 werd de eerste spadesteek gegeven voor saneringswerken in de 
hoofdstad Kinshasa.

Grootschalig urgentieprogramma ondersteunt democratisch proces  
in DR Congo

Het programma wil op de eerste plaats voor (tijdelijke) werkgelegenheid 
zorgen. Werken die grote man-vrouwkracht vereisen, zijn hiervoor ide-
aal. Zo heeft men voor het reinigen van 3 afwateringskanalen in Kinshasa 
1500 mensen aangeworven, waaronder 200 vrouwen, die uit de betrok-
ken gemeenten zelf afkomstig waren. Maar er staat heel wat meer op de 
agenda zoals de verbetering van de toegang tot drinkwater, de aanleg van 
voetpaden en de verbetering van wegen. “De mensen zijn zeer tevreden dat 
de straten niet meer overstromen na een regenbui”, zegt chef saneringsploeg 
Omer Kikala. “Ze verwelkomen ons als echte helden.”

De aandacht gaat vooral naar de armste wijken, niet alleen in Kinshasa, 
maar ook in Lubumbashi en Mbuji-Mayi. Daarnaast worden verschillende 
overzetboten hersteld om landelijke gebieden te ontsluiten, onder meer 
in Ilebo en Bandundu. In Kalemie wordt de haven uitgebaggerd.

Het programma loopt tot eind oktober 2008. Nauwe betrokkenheid van 
de plaatselijke bevolking, maar ook van lokale organisaties en publieke 
instellingen moet de duurzaamheid verhogen. Bovendien worden de 
noodinterventies geleidelijk aan geïntegreerd in lopende structurele pro-
gramma’s die een werking op lange termijn beogen.
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De DR Congo 
heeft een 
grondgebied van 
2.345.510 km2 
(ongeveer 80 keer België), 
waarvan een groot deel 
bedekt is met bossen



Samenwerking in DRC

Brochure : De Belgische 
ontwikkelingssamenwerking in de 
DRC

De brochure telt 16 blz. en is verkrijg-
baar in het Nederlands, Frans en Engels. 
Hij kan aangevraagd worden via e-mail: 
jeroen.francois@diplobel.fed.be. De pdf-
versie kan u downloaden van de DGOS-
website: www.dgos.be (rubriek ‘Publicaties’). 
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De Belgische ontwikkelings samenwerking bestudeert momenteel 
een aanvraag van de Congolese autoriteiten voor een project “Steun 
aan de gezinnen van militairen en politiemannen, en aan de 
naburige gemeenschappen van het legerkamp in Kananga”. 
Het gaat om een vernieuwende aanpak waarbij verschillende acto-
ren samenwerken (onder wie het Belgisch Overlevingsfonds). De 
belangrijkste partner is de FOD Landsverdediging, die al betrok-
ken is bij een Programma voor Militair Partnerschap (PMP) met de 
Congolese ministeries van Defensie. Dit partnerschapprogramma 
organiseert namelijk van september tot december 2007 een oplei-
ding genie in het legerkamp van Boboso. Het omvat ook praktische 
bouw- en renovatiewerken, en zogenaamde CIMIC-projecten 
(“Civil Military Cooperation”). Vandaar dat de Congolese autoritei-
ten deze zeer gewaardeerde samenwerking willen herhalen in het 
kader van dit nieuwe project. 

Het project omvat vier luiken: waterbevoorrading, sociale dien-
sten, voedselzekerheid en inkomstengenererende activiteiten. 
Daarnaast heeft het twee bijkomende doelstellingen: de leef-
omstandigheden verbeteren van de gezinnen van de militairen 
en politiemannen en van de naburige gemeenschappen van het 
legerkamp in Kananga (in de provincie West-Kasaï), en bijdragen 
tot een harmonieuzer samenleven tussen burgers, militairen en 
politiemannen in de stad.

JMC

Het Kananga-project 

Steun aan goed bestuur lijkt de komende jaren een prioritair 
domein te worden om de prille democratie alle kansen te geven 
(zie ook artikel “Vredesopbouw”, p. 6). 

In dit gigantische land zijn de plattelandswegen een belangrijke 
uitdaging om de bevolking toegang te geven tot basisinfrastructuur 
en de handel in landbouwproducten mogelijk te maken. Ze maken 
immers 3/4 uit van het nationale wegennet en verkeren in barslech-
te staat. Vandaar dat België een groot deel van het beschikbare 
budget uittrekt voor hun herstel en onderhoud (zie artikel p. 13). 

Sectoren
Bedrag in miljoen EUR  

voor de periode 2008-2010
Gezondheidszorg 44,0

Onderwijs 35,0
Basisinfrastructuur 38,0
Landbouw, bosbouw en 
plattelandsontwikkeling  6,5

Goed bestuur en 
gemeenschapsdynamiek 40,0

Multisectorale interventies 12,0
Reserve 19,5
Totaal 195,0

Ngo’s: een duurzame en belangrijke aanwezigheid 
Tijdens de lange crisis die het land doormaakte, werd het afge-
sneden van de rest van de wereld en van een groot deel van de 
internationale hulp. Alleen een aantal ngo’s bleven er, ondanks de 
omstandigheden, actief. Daardoor beschikken ze over een gron-
dige terreinkennis. Momenteel zijn er 35 Belgische ngo’s actief die 
20 miljoen EUR per jaar krijgen van de Belgische officiële hulp. De 
meeste zijn werkzaam in de gezondheidszorg. 

België draagt ook aanzienlijk bij aan de programma’s van de 
VN-agentschappen die actief zijn in Congo. Onder meer aan het geza-
menlijke initiatief “Seksueel geweld vrouwen en kinderen” (zie Dimensie 
nr. 4/2006), en aan het project “Steun aan de stedelijke en randstedelijke 
tuinbouw” (zie artikel p. 10). Het Belgisch Overlevingsfonds besteedt 35 
millioen EUR voor projecten in DR Congo. 

Het oosten onder spanning - dringende actie vereist
Ituri, Kivu: namen die helaas al te vaak de internationale actualiteit 
beheersen. Deze oostelijke provincies bevatten aanzienlijke natuur-
lijke hulpbronnen en liggen aan de grens met twee andere landen 
die nog maar pas uit een crisis komen (Rwanda en Burundi). Ze 
waren het toneel van geweld en kenden een grote toestroom (of 
vertrek) van vluchtelingen. De crisis werd nooit volledig opgelost, 
want er houden zich nog altijd gewapende groepen schuil. DGOS 
trok verschillende keren ter plaatse om noodhulp te leveren aan 
ontheemden. De projecten werden uitgevoerd door ngo’s of inter-
nationale agentschappen, zoals het UNHCR (Hoog Secretariaat 
voor de Vluchtelingen), dat materiaal leverde voor vluchtelingen uit 
Tanzania, of UNICEF, dat schoolmateriaal leverde. 

Sinds augustus zijn de gevechten tussen de gewapende troepen 
en diverse milities weer opgelaaid. Dat leidde tot nieuwe massale 
volksverhuizingen, waarbij de vluchtelingen humanitaire hulp nodig 

hebben. Naast de humanitaire projecten die België dit jaar al finan-
cierde voor Oost-Congo (voor een bedrag van meer dan 3 miljoen 
EUR), werden twee bijkomende projecten goedgekeurd van meer 
dan 400.000 EUR om noodhulp te leveren aan deze kwetsbare 
bevolkingsgroepen. Op dit moment (19 november 2007) verne-
men we dat de Belgische regering bijkomend 600.000 EUR heeft 
uitgetrokken voor voedselhulp in Zuid-Kivu, Noord-Kivu en Ituri. 
Bedoeling is tegemoet te komen aan de voedselonzekerheid van  
de opgejaagde bewoners. n

Elise Pirsoul
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DRC: vredesopbouw

In een gewone relatie tot een partnerland werkt de Belgische regering structurele hulp 
op lange termijn. In landen die in een conflict verwikkeld zijn, of tot voor kort waren, is 
echter een andere werkwijze nodig. De Democratische Republiek Congo is hier een goed 
voorbeeld van.

Yvan Godfroid
Vredesopbouw
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Het grote voordeel van deze middelen is hun flexibele inzet-
baarheid. Men moet immers vaak snel kunnen reageren op 
dringende noden. Enkele voorbeelden:

De Universiteit van Luik, in samenwerking met de universiteiten van • 
Antwerpen en Brussel, heeft een deskundige bijdrage geleverd ter 
ondersteuning van het parlement: eerst voor de uitwerking van de 
grondwet, nadien ook voor de kieswet. Na de verkiezingen waren 
de universiteiten betrokken bij de behandeling van kiesbetwistin-
gen. Ook nu nog ondersteunen ze het verdere wetgevende werk.

Tijdens de verkiezingen werd het maatschappelijke middenveld • 
gefinancierd voor diverse projecten rond kiezerseducatie, met 
onder meer een nationaal programma voor de ondersteuning van 
vrouwen in het kiesproces, en een regionaal programma voor de 
ondersteuning van pygmee-vrouwen. In beide gevallen ging het 
zowel om vrouwelijke kandidaten als om vrouwelijke kiezers. 

Handicap International•   en PAG kregen een subsidie om conflictge-
bieden in DR Congo te ontmijnen.

Op het zo cruciale vlak van gerechtigheid, wederopbouw van de • 
rechtspraak en strijd tegen de straffeloosheid ondersteunt de 
dienst Vredesopbouw programma’s van gespecialiseerde NGOs 
als Advokaten zonder Grenzen, RCN Justice & Démocratie en Penal 
Reform International. 

Omdat illegale ontginning van ertsen de oorlog financiert, reserveert • 
de Minister van Buitenlandse Zaken een belangrijk deel van het bud-
get voor vredesopbouw voor deze sector. De werkgroep MIRECA 
(Mineral Resources in Central Africa) verenigt Belgische academici, 
bedrijven en NGOs in een zoektocht naar een werkbaar certificatie-
systeem. Daarnaast ijvert zij voor de oprichting van een aankoopbeurs 
voor artisanale mijnwerkers, en van een steunfonds voor de sociale 
problematiek in de mijnen van Katanga. Het KMMA van Tervuren 
krijgt steun voor onderzoek naar een wetenschappelijk verantwoord 
en praktisch uitvoerbaar opsporingssysteem voor mineralen. Met een 
Belgische bijdrage ondersteunt het Carter Center voor de doorlich-
ting en herziening van de mijncontracten afgesloten tijdens de over-
gangsperiode, waarvan duidelijk is dat de belangen van de Congolese 
Staat, en dus de Congolese bevolking, werden geschaad. Ten slotte 
ontvangt ook het EITI (Initiatief voor de Transparantie van Extractieve 
Industrieën) fondsen om in DR Congo te werken aan een correcte 
inning van heffingen op minerale grondstoffen. 

Deze projecten illustreren treffend de strategie die België hanteert voor 
de vredesopbouw in DR Congo: investeren in diverse cruciale proces-
sen en instellingen die elk, complementair aan elkaar, bouwstenen zijn 
voor duurzame vrede. Nauwe samenwerking met gespecialiseerde 
Congolese, Belgische en internationale partners is hierbij onmisbaar.

Vredesopbouw in DR Congo
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Nadat toenmalig president Mobutu in 1990 de samenwerking met 
België verbrak, duurde het tot maart 2007 vooraleer een nieuwe 
Gemengde Commissie kon samenkomen voor het bespreken van 
een hulpprogramma van lange termijn. Intussen werd vanaf 1998 

gewerkt met een transitieprogramma, voedselhulp, humanitaire hulp, en na de 
eerste verkiezingsronde zelfs met een urgentieprogramma (p. 4). Voor projecten 
met een meer politiek karakter beschikt de Belgische regering daarnaast over 
twee extra budgetlijnen: “preventieve diplomatie” voor projecten van korte ter-
mijn, en “conflictpreventie” voor projecten die een termijn van drie jaar kunnen 
bestrijken. Beide programma’s streven naar stabilisering van een conflictgebied. 
Dit kan enerzijds door het voorkomen van conflicten - door in te grijpen op de 
oorzaken of door het wegwerken van de gevolgen ervan - en anderzijds door de 
opbouw van instellingen die nodig zijn voor het verwerven en het behoud van de 
vrede. Daarom heet de dienst die op de FOD Buitenlandse Zaken verantwoor-
delijk is voor het beheer van deze financieringslijnen, heel toepasselijk de “dienst 
Vredesopbouw”. Hij beschikt over een jaarlijks budget van 26 miljoen EUR.  n
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DRC : bossen
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De Congolese regenwouden staan volop 
in de belangstelling. Ze beslaan immers niet 
alleen een enorme oppervlakte, ze zijn ook 
veel minder aangetast in vergelijking met de 
regenwouden in Azië en Zuid-Amerika. Maar 
met een groeiende arme bevolking en een 
toenemende ontsluiting door wegen worden 
de bedreigingen steeds groter. De Belgische 
ontwikkelingssamenwerking zoekt mee naar 
een uitweg.

Behoud van de Congolese bossen: verzoenen 
van nationale en internationale belangen

Op het vlak van tropische regenwouden is Congo een 
hoofdrolspeler. Met 112 miljoen hectare (ha) regen-
woud (36 maal België) doet alleen Brazilië het beter. 
Van alle wereldwijd door wouden vastgehouden CO2 

bevindt zich 8% in het Congolese regenwoud. Dit komt neer op de 
helft van alle koolstof in Afrika. Overigens beslaan andere soorten 
bossen in DR Congo nog eens miljoenen ha. Verdwijning van de 
Congolese wouden zou de opwarming van de aarde drastisch ver-
snellen (zie kader p. 9).

Bedreigingen
Jammer genoeg wordt deze relatief intacte groene long ernstig 
bedreigd. Zo gebruiken de meeste Congolezen brandhout of 
houtskool om te koken. Vooral in de buurt van de grote steden 
is de kaalkap enorm. Verder leven ruim 15 miljoen Congolezen 
(1 op 4) van zwerflandbouw. Dit betekent dat zij stukken bos – 
die zij via rivieren (en wegen) bereiken – platbranden om er aan 
landbouw te doen. Als het veld na 2-3 jaar uitgeput is, branden ze 
een ander stuk bos af. In principe komen ze pas om de 10 jaar naar 

eenzelfde plek terug. Voldoende lang opdat het woud zich enigszins 
kan herstellen. Maar met een toenemende bevolkingsdruk kun-
nen de cycli wel korter en schadelijker worden. Ten slotte is er 
de ongecontroleerde en illegale ontginning van tropisch hout. De 
wegen die de ontginners achterlaten trekken stropers aan die op 
het felbegeerde broussevlees jagen.

Duurzaam bosbeheer
Blijkbaar kunnen de Congolese wouden enkel gered worden als ook 
de Congolese bevolking aan zijn trekken komt en als de overheid 
een betere controle krijgt op de bosontginning. Een zekere mate 
van ontginning van de bossen moet dus mogelijk zijn. Alleen moet 
ervoor gezorgd worden dat er jaarlijks niet meer hout gekapt wordt 
dan er bijgroeit, zodat de natuurlijke rijkdommen van de bossen niet 
verloren gaan. Er is met andere woorden nood aan duurzaam bosbe-
heer. De zeer waardevolle gebieden zoals de werelderfgoedparken 
van UNESCO verdienen wel totale bescherming.

Verschillende projecten die door België ondersteund worden 
proberen bij te dragen tot een oplossing (tabel p. 9). Een WWF-
project illustreert hoe de bevolking bij herbebossing kan betrok-
ken worden (p. 8). Met een internationaal congres in februari 
2007 is de Belgische ontwikkelingssamenwerking erin geslaagd alle 
betrokkenen bijeen te brengen. De aandacht ging vooral naar het 
duurzaam beheer van de Congolese bossen en het vinden van 
alternatieve financieringsmechanismen. Alle presentaties kan je 
terugvinden op www.confordrc.org.

Meer weten
Voor meer informatie over de tropische bossen in Congo verwijzen 
we naar het themanummer van &CO “Onze wouden, onze toekomst” 
en de wetenschappelijke BTC-brochure “Quel avenir pour les forêts de 
la RDC?”. Beide kunnen gedownload worden op www.confordrc.org. 
Ook op de tentoonstelling ‘Hou ’t vast!’ in het Museum voor Midden-
Afrika kan je terecht voor meer info. Nog tot 31 augustus 2008  
(www.africamuseum.be./wood).

CS
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Bas-Congo is de Congolese provincie die aan de Atlantische Oceaan 
grenst, nog steeds groot genoeg voor bijna 2 keer België. In deze pro-
vincie ligt het 30.000 ha grote Luki-reservaat, waar de Belgen in 1937 
een onderzoeksstation bouwden. Het betrof zeer vooruitstrevend 
bosbouwonderzoek, in die tijd het belangrijkste onderzoek in de tro-
pen. In proefvelden van honderden hectare groot werden verschillende 
systemen van bosbeheer uitgetest en met elkaar vergeleken. Zo keek 
men onder meer naar de effecten van zwerflandbouw op het bos. 

Toen Geert Lejeune in 2003 het Luki-reservaat bezocht, bestond het 
onderzoeksstation nog steeds, al gebeurde er geen onderzoek meer. 
Het reservaat zelf was sinds 1979 opgenomen in het wereldnetwerk 
van biodiversiteit van UNESCO (‘Man and Biosphere’). Met weinig effect 
blijkbaar, want illegale houtkap en stroperij waren schering en inslag. 

Halve dorpen van wel 20 families hadden zich in het reservaat genesteld 
om er van de landbouw te leven. Alleen een kern van 10.000 ha woud 
was redelijk ongerept gebleven. 

Dringend het reservaat aanpakken
Zonder ingrijpen zou van het reservaat en de oude onderzoekspercelen 
niets meer overgebleven zijn. Een eerste hoogdringende maatregel was 
dan ook het betalen van boswachters om in het reservaat te patrouil-

leren. Met succes! Vandaag is de illegale houtkap zeer beperkt. Om het 
reservaat duurzaam te herbebossen was het essentieel om de bevolking 
bij het project te betrekken. Geert Lejeune: “We hebben aan de mensen 
zelf gevraagd om bomen te planten in het reservaat. In ruil konden ze tussen 
de aangeplante boompjes gedurende 2 à 3 jaar aan landbouw doen. Hiervoor 
ontvingen ze gratis maniokvariëteiten met hoge opbrengst. Bedenk dat de 

“Doe iets voor de bossen van Bas-Congo!” Met deze 
noodkreet klopte Belgisch ambassadeur Nyskens 
5 jaar geleden aan bij Geert Lejeune (WWF). 
Van het oorspronkelijk weelderige Mayombe-
woud was immers bitter weinig overgebleven. Een 
luchtfoto toont het overduidelijk (zie hiernaast): 
enkel in de donkergroene valleien groeien nog 
bossen, de bleekgroene heuveltoppen zijn schraal 
begroeid en onvruchtbaar. Hier en daar zie je zelfs 
bruine heuvelruggen: zones die door erosie totaal 
gedegradeerd zijn. 

Op weg naar de herbebossing van Bas-Congo

“Van het weelderige Mayombe-woud is bitter weinig 
overgebleven...” 



DRC : bossen

Vanwaar komt het geld voor 
herbebossing en bosbehoud?
Dit was de centrale vraag van een debat dat onlangs door de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking werd georganiseerd. Het debat vond 
plaats in het kader van de Europese Ontwikkelingsdagen in Lissabon 
(7-9 november 2007) die zich toespitsten op het toepasselijk thema: 
zal het klimaat ontwikkeling veranderen? (www.eudevdays.eu).

In het Kyoto-I-regime kan de financiering van bosbehoud in tropi-
sche landen niet door industrielanden benut worden om de beloof-
de vermindering van CO2-uitstoot te halen. Er groeit echter een 
internationale consensus dat dit in het Kyoto-II-regime vanaf 2012 
wel mogelijk moet zijn. In het volgende nummer van Dimensie3 
wordt hier uitvoerig op ingegaan.
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huur van een hectare land normaal 50-100 USD per jaar kost.” Buiten het 
reservaat kregen de boeren gratis plantgoed van boompjes die uitste-
kend brandhout leveren. Bedoeling was de druk op het reservaat te 
verminderen. “De boeren kweken deze bomen op hun eigen percelen. Ze 
zijn zich heel bewust van de waarde van deze bomen en verzorgen ze dan 
ook heel goed,” zegt Lejeune. Behalve bij de stropers, wordt het project 
dan ook warm ontvangen.

Voor het onderzoeksstation zelf sprong het Museum voor Midden-
Afrika op vraag van WWF mee in de bres. Het Museum wil immers 
vermijden dat de ruim 50 jaar oude proefpercelen verloren gaan. Ze 
vormen een schat aan informatie voor de tropische bosbouw. Het 
reservaat is ook bijzonder rijk aan biodiversiteit. Specialisten in spinnen 
en insecten van het Museum vinden er met gemak tientallen nieuwe 
soorten.

Bas-Congo herbebossen
Maar het project wil verdergaan dan het herstel van het reservaat, 
het wil ook systemen ontwikkelen voor de herbebossing van de hele 
regio. Behalve de hoger geschetste systemen waarbij (tijdelijke) land-
bouw en bosbouw gecombineerd worden, zijn er ook proeven met 
spontane herbebossing. Daartoe was het vooreerst noodzakelijk lokale 
gemeenschappen te betalen om de savanne niet meer plat te branden. 
“Het platbranden van de savanne gebeurt onder meer omwille van een idee 
van ‘properheid’. Het is een hardnekkige gewoonte die kadert in een soort 
aloud mythisch denken over het gevecht van de mens met het woud,” meent 
Lejeune. Om verspreiding van branden tegen te gaan werkt WWF ook 
met ‘brandgangen’. Een brandgang is een strook naakte aarde, waar 
een brand niet overheen raakt. Als de ligging goed gekozen wordt, is 
het mogelijk om met één brandgang een hele heuveltop tegen brand 
te beschermen. Vanuit de overgebleven bossen op de flanken en in de 
valleien treedt dan spontaan herbebossing op van de heuveltop. Tegen 
vergoeding moet de bevolking de brandgang onderhouden door stelsel-
matig begroeiing te verwijderen. 

De diverse testen moeten leiden tot een goedkope manier om 
onvruchtbare heuvels te herbebossen. Op de iets minder gedegradeer-
de grond wil WWF verschillende soorten Acacia aanplanten. Acacia is 
vooral interessant omdat het degelijk brandhout levert en terzelfder tijd 
de bodem verbetert door het inbrengen van extra stikstof. In de meest 
vruchtbare gronden ten slotte – veelal de valleien waar nog resten van 
bos aanwezig zijn - worden systemen van “agroforestry” gepland, zoals de 
combinatie van bomen met bananen. Op die manier kan de bevolking 
aan landbouw doen zonder dat het bos verdwijnt. 

Geert Lejeune is hoopvol gestemd. “Met de uitgeteste systemen moet het 
mogelijk zijn grote delen van de Bas-Congo te herbebossen. Voor de bevolking 
zal dit een hele verbetering van hun situatie betekenen. Momenteel brengen 
de kale heuvels immers niets op, terwijl het bos naast brandhout ook een bron 
van wild en andere producten kan zijn. Bovendien zorgt een bos lokaal voor 
een milder klimaat. Maar om dit voor elkaar te krijgen is er nu vooral nood 
aan geldstromen van Noord naar Zuid. Onder bepaalde voorwaarden moet 
het mogelijk zijn dat Kyoto hier een belangrijk deel van wordt.” n

Chris Simoens

Waarom zijn tropische bossen 
van wereldbelang?
Vooreerst zijn tropische bossen regelrechte schatkamers van 
biodiversiteit. Zo bevat één hectare tropisch bos 100-300 boom-
soorten, in vergelijking met max. 20 soorten per hectare in een 
bos van bij ons. Daarnaast hebben tropische bossen een stabilise-
rend effect op het klimaat van de hele planeet. Voor elke kubieke 
meter hout van een bos in ontwikkeling wordt immers 250-500 kg 
koolstof (in de vorm van koolstofgas of CO2) onttrokken aan een 
atmosfeer met slechts 0,177 gram koolstof per m3. Een concen-
tratiefactor van 1,4 miljoen en meer! En minder CO2 betekent 
minder broeikaseffect. Zelfs een volgroeid tropisch bos vertoont 
een netto CO2-opname. Niet onbelangrijk is tevens het afkoelende 
effect van de enorme hoeveelheden waterdamp die de tropische 
bossen in de atmosfeer brengen.

Projecten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking 
ter ondersteuning van de Congolese wouden: enkele 
voorbeelden

Project Uitvoering
Totale Belgische 

bijdrage

Specialisatieopleiding 
duurzaam bosbeheer

UNESCO 875.000 €

Behoud biodiversiteit in 
werelderfgoedparken

UNESCO, 
Congolees Instituut 
voor Natuurbehoud 
(ICCN)

2.052.520 €

Uitwerking 
informatiesysteem voor 
beheer van beschermde 
gebieden

UNESCO, ICCN, 
UGent, UCL

850.000 €

Ondersteuning duurzaam 
beheer van wouden

WWF 1.750.000 €

Bosbeheer in samenspraak 
met landelijke bevolking

FAO 1.219.270 €

Goed bestuur inzake 
bosbeheer

Wereldbank 500.000 €
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Dit jaar zal de stedelijke bevolking, die op wereldvlak geraamd wordt op meer dan 3 miljard 
mensen, voor het eerst in de geschiedenis hoger liggen dan de plattelandsbevolking. Vandaag 
woont één derde van alle stadsbewoners - 1 miljard mensen - in sloppenwijken, en in heel wat 
steden in Afrika ten zuiden van de Sahara gaat het zelfs om driekwart van de totale stadsbevolking. 
Tegen 2030 zal volgens VN-schattingen ongeveer twee derde van de wereldbevolking in de stad 
wonen, en volgens diezelfde ramingen zou de wereldbevolking in 2050 9 miljard bedragen. 

Verse en gezonde voeding 
voor de stadsbewoners 

Stedelijke en randstedelijke tuinbouw wordt meestal spon-
taan bedreven door de stadsbevolking, om tegemoet te 
komen aan de exponentieel stijgende vraag naar verse 
groenten en fruit. Ze speelt vandaag dan ook een essentië-

le rol in de bevoorrading van de steden, die een razend snelle groei 
kennen. Bovendien biedt ze perspectieven voor werk, inkomsten 
en dagelijkse bevoorrading van verse en voedzame producten. 

Toch stoot ze ook op hinderpalen. Zo beschikken tuinbouwers 
meestal niet over eigendomsrechten of exploitatievergunningen, 
zijn de waterbeheersing en -kwaliteit niet gewaarborgd en is er 
een gebrek aan kennis van de teelttechnieken, wat de kweek van 
gezonde kwaliteitsproducten soms verhindert. Ten slotte is er in 
het stadsontwikkelingsplan vaak nog totaal geen sprake van tuin-
bouwzones of -percelen.
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Een steunproject voor stedelijke tuinbouw 
in de Democratische Republiek Congo 
Het proefproject voor stedelijke en randstedelijke tuinbouw 
(HUP, horticulture urbaine et périurbaine), dat onder meer gefi-
nancierd wordt door de Belgische ontwikkelingssamenwerking 
in DR Congo, en dat in 2000 gelanceerd werd, past binnen het 
uitgebreide multilaterale FAO-programma “Bevoorrading van 
de steden” dat als doel heeft de voedselzekerheid te verbeteren. 
Het project staat onder leiding van het Congolese ministerie van 
Plattelandsontwikkeling en wordt nationaal gecoördineerd vanuit 
Kinshasa. De praktische uitvoering in elke stad is toevertrouwd 
aan een Stedelijk Bureau voor Tuinbouw, dat verbonden is met het 
stadsbestuur en geleid wordt door één adviseur en drie experts 
(specialisten in stedelijke en randstedelijke tuinbouw). 

Het project wil de toename en de diversificatie van de tuinbouw-
productie en -consumptie bevorderen, en tegelijk ook tewerkstel-
lings- en inkomenskansen creëren voor de kleine producenten. 
Het ondersteunt de stadsbesturen, onder meer in Kinshasa, 
Lubumbashi, Kisangani, Likasi en Mbanza Ngungu, bij de coördina-
tie van de verschillende diensten en competenties die vereist zijn 
om een geïntegreerde ontwikkeling van deze vorm van tuinbouw 
te waarborgen. Daarnaast helpt het de stadsbesturen de nodige 
stappen te zetten om de percelen te laten gebruiken voor de 
groenteteelt, door ze te integreren in het stadsontwikkelingsplan. 

Het is daarbij de bedoeling 800 hectare stedelijke grond om te zet-
ten in moestuinen die niet alleen bestemd zijn om kwaliteitsgroen-
ten te kweken, maar ook om extra inkomsten te bieden aan 16.000 
gezinnen, in totaal zo’n 80.000 personen. Alle producten van die 
moestuinen moeten gekweekt worden in overeenstemming met 
de goede landbouwpraktijken en bovendien volgens strenge kwali-
teitsnormen voor versheid en gezondheid. 

“Er is geen conflict tussen stedelijke landbouw en de traditionele 
landbouwbedrijven op het platteland”, aldus Wilfried Baudoin, de 
expert die belast is met de algemene technische supervisie van 
het project. “Gezien de staat van de wegen is het vaak zelfs onmo-
gelijk om bederfelijke producten zoals bladgroenten te vervoeren naar 
de steden.” Dhr. Baudoin deelt echter niet de vrees van sommige 
stedelijke verantwoordelijken, als zou de stedelijke landbouw de 
plattelandsvlucht kunnen bevorderen: “Er zijn altijd al moestuinen 
geweest in de steden. We helpen de mensen net om beter, gezonder 
en rendabeler te produceren.” 

Bij de uitvoerders van het project vinden we de autoriteiten 
en de lokale ontwikkelingsinitiatieven, beroepsverenigingen, pro-
ducentengroeperingen en privé-actoren, waarbij vrouwenorga-
nisaties de belangrijkste doelgroep vormen. De eerste directe 
begunstigden zijn tuinbouwproducenten en erkende groente-
teeltorganisaties of -groeperingen, producenten van percelen en 
exploitanten van moes- of microtuinen. De indirecte begunstig-
den van hun kant zijn de uitvoerders en de institutionele partners, 
waaronder de betrokken stadsbesturen. 

Het gaat hier om het eerste project in DR Congo dat, sinds zijn 
lancering meer dan zeven jaar geleden, aan structurele ontwik-
keling doet, na één decennium humanitaire hulp. Specifiek voor 
het project is dat het een goed gestructureerde methode aan-
reikt binnen een institutioneel kader, in samenwerking met de 
stadsbesturen. 

Het vervult volop de proefrol die het bij zijn lancering had 
gekregen, en zorgt voor vaste ankerpunten in uiteenlopende 
domeinen als: verenigingen aanmoedigen om samen te werken, 
gespecialiseerde ngo’s zoeken, krediet, de Veldschool (Farmer 
field school), enz. Dat leidde tot een nieuwe, dynamische men-
taliteit bij de groentekwekers, en met succes. Hun productie 
stijgt en wordt diverser, en hun vertrouwen groeit, dus zetten 
ze zich ook meer in. n

Jean-Michel Corhay

Kredieten aan organisaties en kleine ondernemingen 
Momenteel zijn er al meer dan 230 kredietlijnen ter beschik-
king gesteld van groenteteeltorganisaties, voor in totaal onge-
veer 15.000 individuele begunstigden. Dankzij die zelf beheerde 
kredietlijnen is het mogelijk om de activiteiten te diversifiëren 
in domeinen zoals: de productie van exotische groenten, zaai-
goed en compost, bananenteelt, fruitboomteelt enz. Zowat 
honderd kleine ondernemingen hebben een microkrediet 
gekregen. Ze zijn actief in de voedselverwerking en -bewaring, 
commercialisering, ambachtelijke productie (fabricatie van 
kleine werktuigen), verkoop van zaaigoed en andere landbouw-
grondstoffen enz. 

Opleidingen en demonstraties: de Veldscholen 
Na de organisatie, in een eerste fase, van technische oplei-
dingen om de technische capaciteiten van de begeleiders 
te versterken, richt de opleiding zich nu meer op de zoge-
naamde Veldscholen en de specialisatie van de lesgevers. 
Deze landbouwscholen richten zich tot groentekwekers en 
fungeren als leercentra voor tuinbouwtechnieken op collec-
tieve velden. De opleidingen worden trouwens ondersteund 
met demonstraties op het vlak van kasteelt, het uitproberen 
van variëteiten en perceelirrigatie. 
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Afgelopen maart was het verstikkend warm in Nyemba 
(Noord-Katanga). Toch kwam iedereen de Belgisch-
Congolese delegatie verwelkomen die de nieuwe 
spoorwegbrug inwijdde over de gelijknamige rivier. De 

plaatselijke bevolking vergastte de delegatie echt op een feestelijke 
begroeting. Aan Belgische kant werd de delegatie geleid door 
minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker, 
terwijl de kersverse gouverneur van Katanga, Moïse Katumbi, de 
leiding had aan de Congolese kant. 

De volkshoofden droegen hun traditionele attributen, de “mama’s” 
waren getooid in hun veelkleurige boubous, terwijl hun dochters 
hun smetteloos witte jurken hadden aangetrokken en de dans-
groep Balubakat het feest opluisterde. De fanfare hief het “Debout 
Congolais” en de “Brabançonne” aan, maar dan wel op Congolese 
ritmes en begeleid door majorettes. Dat alles zorgde voor een 
surrealistische toets te midden van de lemen dorpshutten. 

De uitbundige vreugde van de bevolking was des te groter omdat 
ze al bijna tien jaar wachtte op het herstel van de spoorwegbrug 
(zie kadertekst), die België hier in 1916 aanlegde. In tegenstelling 
tot geruchten die de ronde doen in DR Congo, had de beschadiging 
van de brug niets te maken met de oorlogen en andere rebel-
lieën die DR Congo van 1996 tot 2003 teisterden. Ze werd op 18 
december 1997, rond één uur ‘s nachts, gewoonweg meegesleurd 
door de sterke stroming van de Nyemba-rivier. In één nacht tijd 
werd Oost-Katanga compleet afgesloten van de rest van het land. 

Het Nyemba-project heeft niets te maken met de “witte olifanten” 
die tijdens het ancien régime van de Tweede Republiek werden 
gebouwd. De brug, waarin de Belgische samenwerking ongeveer 
2,5 miljoen EUR investeerde, ontsluit het gebied en verbindt 
Maniema en Zuid-Katanga (Lubumbashi) met de haven van Kalemie 
enerzijds en het Tanganyika-meer anderzijds. Daardoor is er weer 
transport mogelijk naar Burundi, Tanzania en de havens aan de 
Indische Oceaan. 

We kunnen ons in Europa moeilijk voorstellen welke schadelijke 
neveneffecten de vernieling van de brug had. Alle import uit het 
oosten werd ineens onmogelijk: van zout, brandstof, vis, kleding, 
basisvoeding zoals bonen en uien tot bier uit Lubumbashi Ook 
de uitvoer van maïs, maniok, palmolie en houtskool viel in één 
klap stil. Dat leidde niet alleen tot hongersnood, maar na de 
oorlog van 1998 ook tot onveiligheid, diefstal, verkrachtingen en 
slachtpartijen. 

In mei 2004 besliste de Belgische ontwikkelingssamenwerking om 
de Nyemba-brug te herstellen. De tijdelijke associatie Ateliers 
Poncin-Entreprise Générale Malta Forrest won de internationale 
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De Nyemba-brug
De Belgische Technische Coöperatie bouwde 
in DR Congo, “in the middle of nowhere”, in een 
recordtempo een brug die een flinke opsteker 
is voor de bevolking. Iedereen droeg zijn 
steentje bij aan het project. 
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aanbesteding, en in oktober 2006 was de brug al in gebruik. Een 
echt huzarenstukje was in korte tijd tot een goed eind gebracht. 
Werfleider M. Thomas licht toe: “In Nyemba vind je niet het minste 
materiaal om een dergelijke constructie te bouwen. Zelfs de rotsblok-
ken voor de schanskorven, die grote steenbrokken die samengehouden 
worden door wapeningen van metaaldraad en de oevers moeten ver-
sterken, moesten we opvissen op de bodem van een meer op 50 km 
hiervandaan”. 

De brug werd gebouwd in de Poncin-ateliers en voorlopig gemon-
teerd in de bedrijfszetel in de Condroz, om haar stevigheid te 
testen. Vervolgens werden de onderdelen per boot vervoerd naar 
Dar-es-Salaam in Tanzania, en per trein naar Lubumbashi gebracht. 
Ten slotte reisden de 200 ton staal, de 500 m³ beton, de bouw-
plaatswerktuigen, de schanskorven en de ophogingen aan boord 
van zes treinen met tien wagons van de Katangese hoofdstad naar 
Nyemba, een tocht van 1.200 km. De ingenieurs en de werfleiders 
hielden hun adem in, begrijpelijk, want slechts één konvooi legde 
de reis af in tien dagen. De andere deden er één tot drie maanden 
over om hun bestemming te bereiken, gezien de belabberde toe-
stand van de Congolese spoorwegen. 

Nadien moest er nog een laatste moeilijkheid overwonnen wor-
den, want de bouwwerktuigen konden slechts één oever bereiken. 
Vandaar dat de 75 meter lange brug “geduwd” moest worden naar 
“the middle of nowhere”. Ondanks de lokale beperkingen en de tech-
nische problemen raakte het project tijdig klaar. De Belgische ont-
wikkelingssamenwerking is vandaag haar engagement nagekomen, 
maar de Congolese regering en haar “spoorwegpijler”, de Société 
Nationale des Chemins de fer Congolais (SNCC), moeten hun deel 
van de overeenkomst nog uitvoeren: de treinen doen rijden die 
slechts al te zelden de Nyemba oversteken.

Nog niet alle problemen zijn van de baan. Zo heeft de rivier nog 
altijd een onstabiele bedding. Tijdens het regenseizoen treedt ze 
vaak buiten haar oevers en wijzigt de erosie haar loop. Op een 
paar honderd meter van de spoorwegbrug ligt een wegbrug die 
bijna een halve eeuw oud is, maar vandaag buiten gebruik is. De 
brug ligt plompverloren in woest natuurgebied en overspant niet 
langer de Nyemba, die nu op 300 meter daarvandaan stroomt. n

Philippe Brewaeys

Onlangs lanceerde de Belgische ontwikkelingssamenwerking in 
DR Congo opnieuw een programma voor herstel en onder-
houd van de plattelandswegen. Het omvat diverse projecten 

in de provincies Bandundu, Oost-Kasai, Bas-Congo en Katanga, en is 
gericht op het herstel en het onderhoud van honderden kilometers 
wegen. Naast hun herstel worden zo nodig ook betonnen construc-
ties gebouwd: kleine bruggen, overdekte goten, dijken en buizen. De 
algemene doelstellingen van de verbetering van die verbindingswegen 
zijn: armoedevermindering door de landbouweconomie te stimuleren, 
en sociale stabilisatie door ontsluiting van het platteland. De eerste 
begunstigden zijn dan ook boeren, handelaars en transporteurs, naast 
het medisch personeel in de gezondheidszones, de plattelandsscholen 
en, algemener, de bevolking die langs die wegen zelf woont alsook in 
de gemeentes die door die wegen verbonden worden. 

Bovendien worden alle projecten ondersteund door de vastgelegde 
transversale activiteiten: aidssensibilisering, gender en milieu. Zo bepa-
len de contracten voor wegenherstelwerken op basis van de arbeidsin-
tensieve HIMO-aanpak (“Haute Intensité de Main d’œuvre”) dat minstens 
30 % van de aangeworven wegenwerkers vrouwen moeten zijn, en wor-
den bij voorkeur vrouwenorganisaties en -groeperingen geselecteerd. 
De interventies hebben onder meer dankzij de HIMO-aanpak een zeer 
hoge toegevoegde waarde. Door talloze jobs te creëren komt immers 
meer geld in omloop en wordt de ruilhandel ingeperkt. Meer jobs leiden 
ook tot een verhoogd schoolbezoek en meer investeringen.

Overigens wordt een aanzienlijk budget uitgetrokken voor aids-
sensibilisering. Momenteel worden er dienstverleningscontracten 
gesloten om de doelgroepen van de verschillende projecten te 
sensibiliseren in drie fasen. Tot slot houden de wegenhersteltech-
nieken uiteraard rekening met het milieuaspect. Zo wordt bij de 
stabilisatie van de taluds en de rivieroevers bij de bruggen gebruik-
gemaakt van bamboebeplantingen en andere stabiliserende planten 
zoals Paspalum en Vetiver, wordt er een weinig gemechaniseerde 
HIMO-aanpak gehanteerd enz.  n

JMC

Leren zich uit de slag trekken
Justin was de ploegbaas van de 120 lokale dagwerkers. Die kregen bij de heropbouw van de brug hulp van 30 gespecialiseerde arbeiders 
uit Lubumbashi. “Het was een zware klus, maar vandaag zijn we bijzonder tevreden. Het wegvallen van de spoorlijn was een ramp. Bijna tien 
jaar lang konden we alleen tijdens het droge seizoen door de rivier waden; daarbij moesten we vaak onze goederen versjouwen per f iets. Tijdens 
het regenseizoen was de stroming te sterk en konden alleen diegenen die een veerman konden betalen, zich laten overzetten. Bovendien was die 
overtocht een gevaarlijke onderneming, want af en toe zwommen hier krokodillen rond.” 

Het treinverkeer kan dus weer op gang komen? Justin schaterlacht: “Dat valt nog te bezien. Het is aan de SNCC om het rollend materieel te 
herstellen, maar we gaan nu tenminste met onze fietsen, kruiwagens en karren de brug kunnen oversteken zonder ons hachje te riskeren”. Bij de 
twee brugtoegangen zijn nochtans opnieuw verbodsborden voor voetgangers geplaatst. Nog een staaltje van surrealisme in Nyemba…

Ph. B.
 

Herstel en onderhoud van de 
plattelandswegen in DR Congo 
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Rubriek PuntKomma

De Belgische ontwikkelingssamenwerking ondersteunt 
de productie en de verspreiding van films die de Noord-
Zuidverhoudingen als thema hebben of de internationale 
solidariteit bevorderen. Zo steunt ze al 17 jaar het “Festival 
International du Film Francophone de Namur” (FIFF, Internationaal 
Festival van de Franstalige Film in Namen), dat dit jaar 
plaatshad van 28 september tot 5 oktober.
Het FIFF ruimt, onder impuls van DGOS, in zijn programmering een 
belangrijke plaats in voor films uit het Zuiden en nevenactiviteiten rond het 
Zuiden. Dit jaar ging bijzondere aandacht naar DR Congo en zijn audiovi-
sueel patrimonium.

Voor deze editie ging het FIFF immers in zee met “Yambi”, een cultuur-
festival dat georganiseerd wordt door het Commissariaat-Generaal voor 
Internationale Betrekkingen (CGIB). “Yambi”, dat “welkom” betekent in 
het Lingala, is een partnerschap tussen het CGIB en de Democratische 
Republiek Congo. Het FIFF zette daarbij een reeks activiteiten op 
touw: vertoningen van Congolese films, onder meer “Pièces d’identité” 
(“Identiteitspapieren”) van Mweze Ngangura, met de steun van DGOS, en 
ontmoetingen met Congolese regisseurs. 

Het FIFF wijdt traditioneel een avond aan ontwikkelingssamenwerking, met 
een filmvertoning en aansluitend daarop een muzikale receptie. Dit jaar viel 
de keuze op de Frans-Algerijnse film “La Maison jaune” (“Het Gele Huis”) van 
de cineast Amor Hakkar. Verder vermelden we nog de workshop “De l’Ecrit 
à l’Ecran” (“Van Schrift tot Scherm”), eveneens met medewerking van DGOS. 
Tijdens het hele Festival kregen vijf auteurs-regisseurs uit het Zuiden bege-
leiding bij het herschrijven van hun scenario voor een fictiekortfilm. De 
workshop stond onder leiding van niemand minder dan Marion HÄNSEL, 

Internationaal Festival van de 
Franstalige Film (FIFF) : 
focus op DR Congo

©
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O p 12 oktober 2007 werden voor de tweede keer 
Be Fair Awards uitgereikt . Met dit initiatief wil 
het Fair Trade Center van de Belgisch Technische 

Coöperatie (BTC) ondernemingen bekronen die de eer-
lijke handel bevorderen. Dit jaar viel de eer te beurt aan 
MONDOh en Ethicstore.

MONDOh is een samenwerkingsverband van 6 producenten 
van biologische voedingsmiddelen met ingrediënten uit de 
eerlijke handel. Bedoeling is een brug te slaan tussen Noord 
en Zuid. In de producten worden immers ingrediënten 
verwerkt van zowel Belgische bioboeren als van bioboe-
ren uit het Zuiden. Zo is er vlierbloesemsiroop gemaakt 
met biologische vlierbloesem van de f irma Pur Fruit uit 
Oeselgem en met ‘eerlijke’ rietsuiker van boerenorganisa-
ties in Paraguay.

Ethicstore is een webwinkel met producten uit de eerlijke 
handel. Je vindt er jeans uit biokatoen, lichaamscrème van 
Braziliaanse Buriti-olie en Belgische fairtradepralines. Met 
een concept van ‘Ethic chic’ richt de site zich op een publiek 
van ‘wereldburgers’ die met hun consumptie iets willen 
doen voor de planeet . 

De Be Fair Awards vormen één element van de ‘week van 
de eerli jke handel’. Deze week van de eerlijke handel is een 
jaarlijkse grootschalige campagne die de consumenten wil 
aanzetten om eerlijke producten te kiezen. Organisatie is in 
handen van het Fair Trade Center. 

Maar het Fair Trade Center richt zich ook rechtstreeks tot 
de producenten. Het beschikt namelijk over promotiefond-
sen waarmee activiteiten zoals marktonderzoeken en de 
ontwikkeling van nieuwe producten ondersteund worden. 
Een observatiecentrum verzamelt en verspreidt alle nut-
tige informatie over eerlijke handel onder ondernemingen, 
institutionele kopers en openbare instanties. Het Fair Trade 
Center van BTC wordt gef inancierd door DGOS.

www.befair.be 

Week van de eerlijke 
handel: Be Fair Awards 
2007 voor MONDOh 
en Ethicstore



Rubriek PuntKomma

Op 27 en 28 september 2007 vond in Brussel de Internationale 
Conferentie over de strijd tegen baarmoederhalskanker plaats, 
georganiseerd door UNIFEM (het VN-Ontwikkelingsfonds voor de 
vrouw) en de Europese Commissie. De opening werd bijgewoond 
door prinses Mathilde en minister Sabine Laruelle, belast met 
Ontwikkelingssamenwerking.

De deelnemers aan de conferentie deden een oproep voor meer 
investeringen in vaccinatie, screening en behandeling in de strijd 
tegen baarmoederhalskanker.

Deze te voorkomen ziekte wordt in zowat vier vijfden van de 
gevallen veroorzaakt door het seksueel overdraagbaar Humaan 
Papillomavirus (HPV). Jaarlijks doodt baarmoederhalskanker 
250.000 vrouwen, 80 % van hen in ontwikkelingslanden.

De kost van de ziekte is aanzienlijk voor de vrouwen en hun 
familie, voor hun gemeenschappen en voor de socio-economische 
ontwikkeling van hun land. De impact ervan wordt versterkt door 
de ongelijkheden inzake de toegang tot gezondheidszorg en tot de 
beschikbare preventietechnieken. Sinds kort is een vaccin tegen de 
ziekte beschikbaar, waardoor baarmoederhalskanker voortaan in 
de meeste gevallen kan worden voorkomen.

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten vormen een 
van de prioriteiten van het ontwikkelingsbeleid van België. In 2005 
bedroegen de uitgaven in dit domein 24,3 miljoen EUR.

Deze nog altijd weinig bekende resolutie van de VN-Veiligheidsraad 
ijvert voor gendergelijkheid en een gelijke participatie van vrouwen en 
mannen aan vredesonderhandelingen, vredesopbouw en post-conflict-
heropbouw. De resolutie eist met name: 

Een gelijke participatie van vrouwen op alle beslissingsniveaus bij de • 
preventie en de oplossing van conflicten. Tijdens de voorbije verkie-
zingen in DR Congo hebben vrouwen echter weinig kansen gekregen 
om hun stem te laten horen. 

De demobilisatie en re-integratie van vrouwelijke en meisjessoldaten. • 
Die leiden echter vaak nog een verborgen bestaan of hebben geen 
statuut. Hun re-integratie verloopt moeizaam omdat ze verstoten 
worden door de gemeenschap. 

Respect voor de mensenrechten en het uitbannen van elke vorm van • 
vrouwendiscriminatie. Toch is seksueel geweld nog altijd het dage-
lijkse lot van vrouwen in DR Congo, vooral daar waar het conflict 
nog woedt, en neemt het zelfs voortdurend toe. 

Juridische gelijkheid. Deze is verankerd in de nieuwe Congolese • 
grondwet, ook al druist dit in tegen een aantal vroegere wetten die 
nog altijd van kracht zijn (familierecht bijvoorbeeld). 

De Commissie Vrouwen en Ontwikkeling formuleert dan ook aanbevelin-
gen die aansluiten bij resolutie 1325. Deze resolutie is niet alleen een 
opportuniteit voor de Congolese vrouwen, maar ook voor hun land. 
Want terwijl de mannen aan het vechten waren, bleven de vrouwen 
er alles aan doen om hun gezin te laten overleven. Vandaar dat ze nu 
bescherming verdienen en de vereiste middelen in handen moeten 
krijgen voor de heropbouw van hun land. 

Infos : 02/501 44 43

cvo-cfd@diplobel.fed.be

EP

Internationale Conferentie 
Over De Strijd Tegen 
Baarmoederhalskanker

de regisseur van “Sounds of Sand” (“Si le vent soulève les sables”), een ontroe-
rende film, in coproductie met DGOS, die in Namen vertoond werd.

Ook Africalia geeft present op het FIFF
Het FIFF organiseerde in samenwerking met Africalia een rondetafel over 
de ontwikkeling van de Congolese film. Eerst werd het nieuwe boek van 
Guido Convents voorgesteld: “Images et Démocratie: les Congolais face au 
cinéma et à l’audiovisuel” (“Beelden en Democratie: de houding van de Congolezen 
tegenover cinema en audiovisuele media”). Daarbij werd de opmerkelijke film 
van regisseur Katy NDIAYE, “En attendant les hommes” (“Wachten op 
de mannen”, coproductie met DGOS), in voorpremière vertoond. Tot 
slot stelde Africalia een prachtige fototentoonstelling voor, “Congo Eza”. 
Africalia is een initiatief van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

www.fiff.be

Resolutie 1325: een 
opportuniteit voor 
vrouwen en DR Congo? 
Dat is in elk geval de veronderstelling van 
de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling, een 
adviescommissie voor gelijkheid tussen vrouwen 
en mannen bij de Belgische minister van 
Ontwikkelingssamenwerking. 

Website Cmaplanète
Marie-Pierre Fonsny (Niouzz-team, RTBF La-Deux) heeft tien reportages gemaakt ter illustratie van de Rechten van het Kind 
in de wereld (Afrika, Azië en Amerika). Dit gebeurde in coproductie met RTBF en Prospective Internationale, DGOS zorgde 
voor financiering. Vanaf nu kunt u deze reportages terugvinden op de volledig interactieve website van Cmaplanète via de link 
http://cmaplanete.eu: iedereen die in het thema geïnteresseerd is kan daar een tekst publiceren. Het forum van de site laat 
ook toe om standpunten uit te wisselen over de toepassing van die rechten door middel van ontwikkelingsprojecten.
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&CO is de verrassende naam van het magazine van de 
Belgische Ontwikkelingssamenwerking in de DR Congo. 
Met de “CO” van COngo, COopération (samenwerking), 
COmplicité (goede verstandhouding) en COnvivialité 
(gastvrijheid). Het magazine zag afgelopen februari het 
licht onder het teken “&” waarmee de hechte relaties 
tussen de DR Congo en België onderstreept worden.

&CO is in de eerste plaats bestemd voor de dynamische krachten 
van de Congolese samenleving: de overheid en de civiele maat-
schappij, journalisten, verenigingen, ngo’s, studenten en burgers 
die willen meewerken aan de heropbouw van het land. Het is 
geschreven in begrijpelijke en concrete taal, heeft een levendige 
en aantrekkelijke vormgeving en richt zich tot een breder publiek 
dan alleen specialisten in ontwikkelingssamenwerking.

Voice and Accountability
Dit magazine past binnen een ruimere communicatiestrategie 
voor ontwikkeling, met “Voice and accountability” (“Stem en 
Verantwoording”) als invalshoek. Doel: de burger een actievere 
en positievere rol laten spelen binnen een moderne staat. Met 
andere woorden: hem de capaciteiten aanreiken om rekenschap 
te vragen of af te leggen, te argumenteren, de regels te volgen, 
initiatieven te nemen, informatie in te winnen, voorstellen te 
doen en te participeren. Het is daarbij de bedoeling dat burgers 

en overheid beter luisteren naar elkaar en meer uitwisselen. Het 
concept “V&A” houdt ook het idee in dat de Staat meer reken-
schap aflegt aan zijn burgers. 

Na de historische verkiezingen van dit jaar leken de omstandighe-
den gunstig om te communiceren met de Congolese bevolking en 
DR Congo een grotere stem te geven in de Belgisch-Congolese 
samenwerking. Het magazine &CO wil bijdragen tot de vernieu-
wing van het sociaal contract tussen de Congolese burgers en de 
overheid. Het streeft ernaar om de dialoog uit te breiden tot alle 
maatschappelijke actoren en om een beter inzicht te geven in de 
ontwikkelingsuitdagingen. 

Mobiliteit: een essentiële uitdaging! 
Na de sanering van Kinshasa en de wouden van DR Congo is het 
3de nummer van &CO gewijd aan mobiliteit, een essentiële basis-
voorwaarde om de heropbouw van het land te doen slagen.

&CO

Mobiliteit: een essentiële uitdaging! 

Nr. 3, november 2007 

Gratis verkrijgbaar op aanvraag: info@btcctb.org

Te downloaden op: www.btcctb.org
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